ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 w Wałbrzychu
ul. Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych
tel.(074) 664-88-80 (sekretariat)
NIP: 8861275576 REGON: 000718358
http://zs4.walbrzych.pl email: sekretariat@zs4.walbrzych.pl
Kod wniosku.
(Wpisuje ZS4)

IJ…...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU „JULIA”
na rok szk. ……………………

Wypełnia rodzic bądź pełnoletni kandydat. Wypełniać drukowanymi literami*.
……
…. I. KANDYDAT:

Imię kandydata:

Nazwisko kandydata :
Rok urodzenia kandydata:
Miejscowość zamieszkania: /podać
tylko nazwę miejscowości/
SZKOŁA DO KTÓREJ KANDYDAT
UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIE, /BĄDŹ JEST
JUŻ JEJ UCZNIEM/

Pieczęć szkoły
i podpis uprawnionej osoby:
…………………..…………………..

Klasa/profil/
Organ prowadzący szkołę:
II. RODZIC LUB PEŁNOLETNI KANDYDAT:
Adres do korespondencji
elektronicznej:
Telefon kontaktowy:
III.
OŚWIADCZENIA RODZICA LUB PEŁNOLETNIEGO KANDYDATA:
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA INTERNATU „JULIA” www.zs4.walbrzych.pl
Podpis czytelny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji do Internatu
„Julia” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016
r. poz. 922) i dalej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,
Podpis czytelny :

Miejscowość …………………… /data/ …………………

Podpis ………………………………………
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OPINIA WYCHOWAWCY /KIEROWNIKA/ INTERNATU: (dotyczy osób ponownie ubiegających się)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYNIK REKRUTACJI:
Wniosek : ………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko kandydata)

Rozpatrzono: ………………………………………………………………………………..
( wpisać pozytywnie/negatywnie)

UZASADNIENIE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..
Data i podpis kierownika Internatu












………………………………………………………..
Data i podpis Dyrektora Szkoły

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr4 w Wałbrzychu.
Inspektorem Ochrony Danych jest osoba powołana przez Dyrektora a kontakt do niej uzyskacie w sekretariacie
szkoły.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 i dalej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w celu naboru mieszkańców do Internatu „Julia”
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy szkoły powołani do komisji rekrutacyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane, do zakończenia procesu rekrutacji i zakończenia naboru mieszkańców.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu i dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
Właściciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem udziału wniosku w procesie rekrutacji do Internatu „Julia”
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania a w przypadku ich nie podania lub podania
nieprawdziwych danych konsekwencją jest odmowa przyjęcia do Internatu „Julia”
Czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego kandydata ………………………………………………………..
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